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P A R T I C I P A N T E S 

Origem dos formandos (Grupos de Recrutamento) 
 

Grupo Número 

110 16 

200 13 

210 14 

220 7 

300 100 

320 5 

350 2 

910 2 

Ensino Superior 2 

Total 161 
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Número e percentagem de formandos na ação
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A V A L I A Ç Ã O 
 

Avaliação da ação na sua globalidade, considerando 4 a nota máxima. 
 

Classificação Número 

1 1 

2 9 

3 66 

4 85 

Total 161 
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Classificação da ação pelos formandos
Número e percentagem de níveis atribuídos

1 2 3 4
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Aspetos positivos e aspetos a melhorar -  Análise das respostas  

A leitura e interpretação dos dados permite-nos afirmar que, nas três realizações da ação, os 

participantes valorizam sobretudo o trabalho desenvolvido pelos formadores/oradores (79), 

destacando-se as referências às competências de comunicação que complementam a 

competência científica.  As intervenções dos diferentes formadores são apreciadas pela clareza 

(22) e objetividade (12); a disponibilidade (13) e dinamismo (15) que imprimem às respetivas 

apresentações proporcionam um ambiente de interação informal. 

Estes aspetos refletem-se nos contributos (60) percecionados. As referências a conteúdos 

específicos, atividades e momentos de desenvolvimento da ação distribuem-se, com idêntico 

peso, por um bloco de intenções formativas, esclarecimento, aprofundamento e atualização 

de conhecimentos (14) e uma atitude de partilha (14) coletiva de saberes, experiências, 

expectativas e receios, naturalmente despoletada pelo ambiente de informalidade criado. Os 

exemplos (11) apresentados e os projetos (9) divulgados ilustram, na dimensão possível, a 

informatividade (8), a articulação entre os documentos orientadores e os conceitos temáticos 

(2) a que se devia obedecer. 

O tema (37) a que a ação se subordinou é reconhecido como oportuno, atual e pertinente. Os 

aspetos organizacionais (7) referem a adequação do local de realização, a duração da ação é 

referenciada uma única vez. Finalmente, surgem duas referências relacionadas com fatores 

estratégicos em que se valorizam o pragmatismo e a relação teoria-prática.  

Relativamente aos aspetos a melhorar, segundo item do questionário, destacamos a ausência 

de referências diretas ao trabalho dos formadores, aos contributos da formação e ao tema 

propriamente dito. 

A incidência das referências destaca os aspetos organizacionais a melhorar (52) com particular 

destaque para o fator tempo, tanto para o tempo dedicado à abordagem do tema (25) quanto 

ao destinado a debates (14); com alguma relevância surgem observações a problemas logísticos 

(11).  

A categoria estratégias (40) dirige-se, agora, com maior relevo ao desenvolvimento do tema 

propriamente dito, com referências incitando a metodologias mais ativas, em conformidade 

com a filosofia do próprio tema da ação (2): de vertente mais prática (18) e menos expositivas 

(10). Incluiu-se nesta categoria referências à abordagem temática, em que surgem 

recomendações relativas à análise das AE por ano letivo e por ciclos (3), maior obediência ao 

tema equilibrando a abordagem das AE com a contextualização na AFC (7). 

 Destaca-se a necessidade de dar continuidade (16) a ações desta natureza, nomeadamente 

ações acreditadas; a conveniência de se disponibilizar materiais de apoio, os exemplos e textos 

das apresentações (3); abordar aspetos da gramática da frase e do texto no contexto das AE (5); 

discutir exames e itens (2). Finalmente, surgem referências à necessidade de melhorar a 

legibilidade dos PPT(2), assim como moderar as intervenções dos participantes (1). 


